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 nevyhovující (uveďte) 

 

Stupeň splnění cíle práce 

 

výborně 

Logická stavba práce 

 

výborně 

Práce s literaturou – citace, vlastní 

komentář  

 

velmi dobře 

Adekvátnost použitých metod 
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Hodnocení práce: 

 

V předložené kreativní bakalářské práci je analyzována motivace firem 

v segmentu ledního hokeje pro poskytování finančních prostředků a bakalářská 

práce je segmentována do 7 kapitol včetně závěru. Úvodní část (až do strany 29) 

obsahuje teoretická východiska.  



 

1. Splnění cílů BP: cíle, uvedené v úvodu byly splněny. 

2. Logická struktura bakalářské práce: bakalářská práce má logickou strukturu a 

postupuje od jednodušších pojmů ke složitějším. 

3. Bakalářská práce využívá cca. 24 zdrojů a citace odpovídají příslušným 

normám. 

4. Bakalářská práce nevyužívá složitějších počítačových modelů; velmi názorné 

tabulky, které autor zpracoval, dokladují jeho výborné znalosti segmentu IT. 

5. Hloubka tematické analýzy: autor podrobně i kreativně analyzuje uvedenou 

problematiku 

6. Úprava, pravopis a stylistika: drobné nedostatky  

 

V bakalářské práci jsem nenašel závažné formální a obsahové nedostatky a 

doporučuji ji k obhajobě. 

 

Připomínky: 

Není uvedena možnost využití tzv. „Norských fondů“ 

Závěr (str.73) by mohl být rozsáhlejší. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak je v sociologii definován reprezentativní vzorek? 

2. Jak je možné využívat “Norských fondů“ v analyzovaném segmentu? 

   Jak jsou koncipovány „výzvy“ MF ČR? 

 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře-výborně 

 

 

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke 

studentovi/studentce. 
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